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Esta edição do Notícias Promundo traz um panorama
das ações de valorização da Paternidade no Brasil
que aconteceram em agosto. O Promundo esteve
com parceiros na realização do VI Simpósio
Paternidades, Singularidades e Políticas Públicas:
Paternidade e Cuidado, onde foram discutidos alguns
avanços para a institucionalização do tema nos
serviços de saúde, promovendo a participação do
homem na paternidade desde o pré-natal até à
divisão das tarefas de cuidado dos filhos. O
“Programa P: manual para o exercício da
paternidade e do cuidado” foi lançado durante o
evento. O manual é mais um instrumento que visa
contribuir para a capacitação de profissionais de
saúde para incentivar a inclusão dos homens nas
unidades básicas de saúde e no acompanhamento
do pré-natal, tornando esses espaços mais
amigáveis aos homens. Pode ser baixado aqui...

    > Continuar lendo

 

 

 

 

 Douglas
Mendoza
Coordenador do
Programa de
Masculinidades e
integrante da
equipe de
formação da
Fundação Puntos
de Encuentro. 

Douglas Mendoza Urrutia tem
mestrado em Políticas Públicas e
Programas Sociais pela
Universidade Centroamericana da
Nicarágua. Nesta entrevista ele fala
sobre paternidade envolvida,
Programa P e os desafios de prover
masculinidades cuidadoras e não
violentas na América Central.

    > Leia a entrevista na íntegra

 

     

Artigo
Paternidades e Crise Econômica:
transformações e desafios
(Teresa Maneca Lima, pesquisadora Promundo-
Europa e Sofia José Santos, coordenadora de
comunicação Promundo-Europa) Paternidade é hoje
vivida, um pouco por todo o mundo, de forma
diferente da que se vivia há algumas décadas. Uma
nova atitude, pautada por um maior envolvimento...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Seminário apresenta avanços nas políticas de
promoção da participação do homem no pré-
natal e na paternidade
Nos dias 13 e 14 de agosto aconteceu no Rio de
Janeiro o VI Simpósio Paternidades, Singularidades
e Políticas Públicas: Paternidade e Cuidado
realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil, Comitê Vida e Instituto Promundo...
> Continuar lendo

 

 

O Promundo-EUA iniciou uma
nova parceria com a WorldFish,
organização internacional de
pesquisa focada na melhoria de
vida através do desenvolvimento
agrícola. Trata-se de uma ação
integrar abordagens de gênero,
tais como o envolvimento de
homens no empoderamento
econômico das mulheres, no
trabalho da WorldFish. Já foi
realizado treinamentos na
Zâmbia e no Camboja.
 

Nos dias 8 e 9 de setembro o
Promundo-Brasil realizou uma
capacitação do Programa P para
a equipe da ONG Terra dos
Homens, que pretende aplicar a
metodologia com grupos de
casais gestantes da comunidade
Mangueirinha, em Duque de
Caxias, Rio de Janeiro. 

http://www.promundo.org.br/
http://www.promundo.org.br/wp-content/uploads/2014/08/promundo_manualp_05e_baixa.pdf
http://www.promundo.org.br/noticias/editorial-noticias-promundo-no11/
http://www.promundo.org.br/noticias/entrevista-com-douglas-mendoza/
http://www.promundo.org.br/noticias/entrevista-com-douglas-mendoza/
http://www.promundo.org.br/noticias/paternidades-e-crise-economica-transformacoes-e-desafios/
http://www.promundo.org.br/noticias/paternidades-e-crise-economica-transformacoes-e-desafios/
http://www.promundo.org.br/noticias/seminario-apresenta-avancos-nas-politicas-de-promocao-da-participacao-do-homem-no-pre-natal-e-na-paternidade/
http://www.promundo.org.br/noticias/seminario-apresenta-avancos-nas-politicas-de-promocao-da-participacao-do-homem-no-pre-natal-e-na-paternidade/


 

Notícias
Livro infantil para promoção de educação com
igualdade entre meninos e meninas é lançado
no Morro dos Prazeres
“Chutando Pedrinhas” trata da relação de um pai
com sua filha e de como alguns padrões de gênero
limitam os desejos e sonhos dessa menina por
reservarem papeis específicos para homens e
mulheres na sociedade. Pai e filha, pela via do...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Projeto +Pai realiza oficinas com homens
autores de violência no Rio de Janeiro
Como parte integrante do projeto “+Pai”, o Instituto
Noos em parceria com o Promundo está realizando
Grupos Reflexivos de Gênero com Abordagem
Responsabilizante com homens em situação de
violência com suas parceiras íntimas e mulheres. O
Instituto Noos trabalha desde 99 com esta prática... 
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Promundo promove discussão sobre a
impotância do envolvimento dos homens para a
saúde materna, neonatal e infantil
Em 18 de agosto, Promundo e parceiros de todo o
mundo compartilharam seus conhecimentos em
uma discussão sobre por que é importante o
envolvimento dos homens para a saúde materna,
neonatal e infantil. O Google+ Hangout foi...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Webinar de lançamento de “Um Futuro Mais
Igualitário” destacou o trabalho do Promundo e
da World Vision para transformar atitudes e
comportamentos em torno do casamento infantil
na Índia
Em 10 de setembro, Promundo co-organizou o
lançamento on-line de “Um Futuro Mais Igualitário”,
um manual da campanha de paternidade
MenCare...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Trocas de experiências entre Brasil e Noruega
sobre casamento durante a infância e
adolescência
O Promundo foi convidado a compartilhar na
primeira semana de setembro em Oslo e Bergen,
na Noruega, a experiência sobre a pesquisa
exploratória sobre casamento infantil que está
realizando no Brasil em um evento...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
PBS publica “Becoming Papa”, manual para professores sobre o papel
dos homens na paternidade e na igualdade de gênero
Este mês, o site de Mídia Aprendizagem da PBS publicou o manual para
professores baseado no “Tornar-se Pai,” o documentário produzido pela
PBS sobre o trabalho do Promundo no Brasil. Emoldurado em torno da
questão “é radical o conceito de homens que tomam conta de crianças?”, o
manual apresenta questões para discussão de filmes com alunos com
idades a partir dos 13 anos, juntamente com as atividades recomendadas
pelos Program H | M | D do Promundo...
> Continuar lendo

 

No dia 23 de setembro, o
fundador do Promundo e Diretor
Internacional Gary Barker em sua
fala na edição de 2014 da
Reunião Anual da Clinton Global
Initiative (CGI), pediu para as
empresas privadas apoiarem a
participação igualitária das
mulheres no local de trabalho
apoiando a licença paternidade
remunerada.
 

Em parceria com a Secretaria de
Assistência e Cidadania de El
Salvador e do Banco
Interamericano de
Desenvolvimento, o Promundo-
Brasil está adaptando os
programas H e M para um
projeto piloto do governo
chamado “Ciudad Mujer”. O
Promundo realizou três dias de
oficinas de criação de uma
campanha para prevenção de
violência contra mulheres. Ainda
este ano a campanha será
implementada no país. 
 

O Promundo-Brasil lança em
outubro em seis comunidades do
Rio de Janeiro a campanha
"Brincar+: Contruindo Laços
para uma Educação com
Respeito", que pretende pelo
viés das brincadeiras infantis
promover e envolver pais,
cuidadores e crianças numa
cultura de respeito, proteção e
segurança para as crianças das
comunidades envolvidas. 
 

Em parceria com o Ministério da
Saúde, o Instituto Papai e o
Instituto Noos, o Promundo-
Brasil irá desenvolver um portal
para funcionários do setor de
saúde que irá promover o
envolvimento dos homens na
saúde materna e na prevenção
de violência de gênero. A
inciativa é um projeto piloto
financiado pela USAID e tem o
intuito de criar um modelo para
ser replicado em todo o Brasil e
em países da América Latina.
 

Em 4 de novembro, o Promundo-
EUA e a Biblioteca Folger
Shakespeare serão co-anfitriões
de uma apresentação da peça
"Cry Havoc", um monólogo
escrito e atuado por Stephan
Wolfert sobre sua jornada
pessoal como veterano de
guerra, no teatro de Folger em
Washington/DC.
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O Promundo-Brasil está
apoiando a peça Blackbird,
baseada num caso real de um
relacionamento entre um um ex-
fuzileiro naval de 32 anos com
uma adolescente de 12 anos. Na
peça, escrita por David Harrower
e dirigida no Brasil por Bruce
Gomlevsky, os personagens se
reencontram 15 anos depois que
o ex-fuzileiro sai da prisão. A
montagem brasileira já ganhou
repercussão na mídia e está em
cartaz no Teatro Gláucio Gil, de
sábado à segunda-feira. Leia
mais sobre Blackbird aqui.
 

Confira as notícias do Promundo
que tiveram destaque na mídia
nacional e internacional:
 
The Next Women's Movement Is
Integrating Men: 6 Critical Steps,
Forbes
 
The Crisis of Minority Boys,
TIME
 
When women go to work, where
do men go?, Inter-America
 Development Bank
 
Campanha Sem Vergonha -
Jornal O Globo
 
Entrevista com Marco Aurélio
Martins, coordenador da
Campanha de Paternidade –
Revista O Globo
 

 

     

 

http://rioshow.oglobo.globo.com/teatro-e-danca/pecas/blackbird-11195.aspx
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